Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

SBN TRICET
na tel.
číslo

telefon redakce (Monika): 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

KAM ZMIZELA DCERA
LÍDY BAAROVÉ

Miss
s tř e d o v ě k

Foto: Martin Cibulka

EXKLUZIVNÍ
ZPověĎ

Brněnské
servírky

sLečna teReza

ze Středověké krčmy (náměstí
Svobody 17) s plnými džbány piva
Korma s medovinou za 48 Kč.

Foto: Archiv SBN

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

Lída Baarová
s Janičkou Konůpkovou
ve filmu Maskovaná milenka
v roce 1940

PODROBNOSTI
NA STR. 6 - 7

„Mám rád lidi, kteří dělají svoji práci s láskou. Na
StaroBrněnských novinách je to
znát.“ Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum

inzerce

Zahrádka kavárny TeeVee

ZHUBNĚTE DO PLAVEK SNADNO A RYCHLE!

Osvěžující míchané nápoje,
čerstvé domácí limonády.
akce: každou středu káva
+ štrůdl 55 Kč.

TUTO LŽÍCI A SPOUSTU DALŠÍCH DÁRKŮ ZAKOUPÍTE
V PRODEJNĚ ORIGINÁLNÍ DÁRKY NA KOBLIŽNÉ 20 V BRNĚ
NEBO V E-SHOPU WWW.ORIGINALNIDARKY.CZ

- místo pro Vaše
osvěžení i oddych.

Po - čt 8 - 22 h, pá 8 - 24 h,
so 9 - 24 h, ne 13 - 22 h
Rezervace na tel.:
602 222 023
Běhounská 18,
Brno

www.cafeteevee.cz

MILIONY SPOKOJENÝCH A HUBENÝCH ZÁKAZNÍKŮ DOPORUČUJÍ DIETNÍ LŽÍCI.

RESTAURACE
str.
KOLIBA
5
HOTEL***
Lipová 24, Brno

Zde může
být váš
INZERÁT!
Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23°C

čeRven: Když za Petrovem uhodí cep, ve Svratce
šplouchne srpem.

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských
novin:..................777 556 578
Městská policie
Křenová 4:...........543 566 111

Recept dle
Dobromily

ta to umí osolit!

Prasečí bašta

Vem velkou prasečí kejtu a zbav ji všech štětin.
Maso pak nasol a rozemli mlýnkem na kašičku.
Tu zavři do hrnce, přidej
zázvor a petružel...
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce

500

Pět set volných
obecních bytů
je v měst. části
Brno - střed.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Perlivou
nebo jemně
perlivou?
Vždyť já bych, jářku, nepoznal rozdíl, ani kdybych je měl před sebou
obě! Jako by otázek nebylo dost i tak.
Denně musím podstoupit tento rozhovor: „Co
si dáte k pití?“ „Kofolu.“
„Kolafantasprajt.“ „Tak
minerálku.“
„Perlivou
nebo neperlivou?“ „Perlivou.“ „Jemně perlivou
nebo jen perlivou?“ „Perlivou.“
Nehledě na to, že jde o jazykolam a člověk se cvičí
v mluvě, zde žádnou výhodu nespatřuji. Proto
příště: Vodu z vodovodu.



Pište si tyto
noviny sami! Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Tohle je nejošklivější místo
v brně: město duchů v centru
Zuřivý reportér

Nové zprávy
ze Starého Brna
Lopatou proti
meči a BMW

Cejl - Muž lopatou poškodil řidiči luxusního
BMW zrcátko. Ten proti němu vyrazil s imitací meče. Rvačka přilákala dav zvědavců.
Příčinou sporu byly peníze. Stalo se 13. 4.

Martin Cibulka brázdí
ulice starého Brna

Pohořelec - Kdyby se vyhlásila soutěž o nejošklivější místo v centru Brna,
zcela jistě by zvítězil Pohořelec, krátká ulička,
spojující za obchodním
domem Centrum ulici
Kobližnou a Jánskou.
Po setmění tam raději
ani nechodit. Rozbité výlohy prázdných obchodů,
sloupy a zdi polepené
plakáty, rohy počůrané.
Chátrající,
počmáraný
a zavřený stánek a za ním
tržnice, která je ostudou
města.
Je to velká škoda. Kde
jsou ty časy, kdy stál
místo Centrumu blok
historických domů s elegantní kavárnou Wien
a po náměstíčku se procházeli pánové ve fracích
a cylindrech s dámami
v róbách. Čas vrátit nelze,
ale kultivovanost by měla
být přece nesmrtelná.

Zpravy

Amazon určitě
(ne)bude

tržnice
na Pohořelci

Počmáral okna autobusu
a pak v něm usnul

Brno - Umění je dřina. Mladík (19) jedoucí
z centra pomaloval dne
10. května dvě okna nočního autobusu bílým fixem. Pak usnul. Řidič si
toho všiml až na konečné. Strážníci našli mladíka, jak fixu svírá v ruce.

Po probuzení se pokoušel legitimovat platební
kartou. Proč autobus
pomaloval a použil právě bílou barvu, nedokázal vysvětlit. Přiznal, že
předtím popíjel v hospodě. Mladý umělec vyvázl
s pokutou tisíc korun.

Brno - Radní po obrovských zmatcích odsouhlasili prodej pozemků pro firmu Amazon. Vznikne tak skoro
dva tisíce pracovních
míst. Do případu se
musela vložit vláda.

Rozkopané
ulice kvůli EU

Centrum - Nejen centru Brna hrozí dopravní
kolaps. Kvůli dotacím
z evropských fondů
bude rozkopáno 37 ulic.
Dotace jsou platné jen
do konce roku 2014.

anKeta staRoBRněnsKÝCH novin

Kdo by měl hlásit
stanice v tramvajích?

dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Herec
Pavel Liška.
Pro klidné
přestupování.“

„Nějaký
normální hlas.
U hlášení stanic
záleží hlavně na
informaci.“

„Pomocí moderní techniky
bych naklonoval
hlas Menšíka
nebo Sováka.“

Navštivte naši novou zahrádku
s jedinečným výhledem na
minoritský kostel
Máme pro vás exkluzivní
francouzské dezerty dle
původních receptur
Adresa: Minoritská 4, Brno
Otevřeno po-pa 7.30 - 22 h, so 9.30 - 22 h a ne 10.30 - 20 h

www.cafeplaczek.cz

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Shrek, Fiona
nebo Karel Gott.
To jsou hlasy!“

„Alfréd
Strejček.“

„Hlas, který
v lidech vzbuzuje optimismus a dobrou
náladu.“

Herec, Národní
divadlo Brno

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170 Kč. Platí při vlastním dovozu.

naše provozovny Kleiner
Brno, spol. s r.o.:
Košinova 10, Kr. Pole, Brno
tel.: 549 210 297 - 8

Cejl 68, Brno
tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Zemřela paní Černocká, která
hlásila v tramvajích stanice

Dívka ze str. 3
Řekni
Ř!

díKY ní jsme 12 leT věděli, Kam jedeme
Brno - Díky ní jsme se
v tramvaji z reproduktoru dozvěděli, kam tramvaj jede, jaká bude příští
zastávka a další důležité
informace.
Hlasatelka Českého rozhlasu Jarmila Černocká zemřela 2. května ve
věku 72 let.
V tramvajích ji cestující poslouchali od roku
2002. „Tehdy odcházel
můj kolega. Dopravní
podnik mi nabídl, abych
namluvila zastávky, konečné a další upozornění
místo něj,“ popsala své
začátky před časem Černocká.
Teď bude muset brněnský dopravní podnik najít nového hlasatele. Ten
musí přemluvit všechna
hlášení. Hlášení se skládají z jednotlivých slov
a musí být tedy namluvena jedním hlasem.

sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

navštivte Geno Pneu seRvis.

u nás geometrie kol jak má být!

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h www.genopneu.cz

Rok
1914

ště
TemnÁ beRTa: PRoPaGÁToRKa
TZv. PTaČíCH PRsTenŮ
Berta Šustáková z České ulice
při propagační akci Prsten musí
mluvit za Vás. Vdala se
za ptáčníka Joudu.

Malý oznamovatel
Já to
teda
beru!
inzerce




Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

NOVINKA!

Každý měsíc nový
jídelní lístek.

Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!
Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

www.napurkynce.cz
Tel.: 530 340 995,
731 490 387

Jiří Pecha

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50
odběrních místech. Čte je 40 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

PRodáváte
neMovitost?

Rodinná firma
s tradicí!

Poradím Vám

z da R M a !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

Foto: Archiv

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba
Vazba a tisk diplomových prací
Adresa knihařství: Kounicova 2 b, Brno

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709
www.sedlakreal.cz

Otevřeno
pondělí až pátek 7 - 16 h
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

Historie Alfa Pasáže

V komplexu, který byl postaven stavitelem Františkem Hrdinou v několika etapách (1930 - 1937),
byl již v roce 1932 otevřen biograf Alfa. Ani toto
kino se však nevyhnulo přechodnému uzavření,
kdy pro jeho český charakter došlo 6. 10. 1944 při promítání
k malému incidentu. Po poškození při náletu byl biograf 20. 11.
1944 - 19. 1. 1945 však zcela mimo provoz. 15. 4. - 6. 5. 1945
byl provizorně otevřen promítáním ruských reportážních ﬁlmů
a 2. 6. 1945 byl provoz obnoven pro veřejnost ﬁlmem Děvucha
z hor. Konečné interiérové úpravy kina jsou připisovány architektu Norbertu Trollerovi. Po 71 letech fungování bylo kino Alfa
v roce 2003 uzavřeno. Pokračování příště.
Více info:

Hrdina,
► www.alfapassage.cz ► František
stavitel.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
čeRven

Foto: Archiv SBN

Dobrovolní hasiči
čekali na požár

Výjezd z bývalé požární
stanice na Staré radnici
na Radnické 4
● 24. 6. 1914 otevřeno
kino Čas (Nádražní 8).
4. 6. 1798 se před Starobrněnským klášterem
konalo svěcení praporu
měšťanského ozbrojeného sboru.
1. 6. 1919 vznikl Český
sbor dobrovolných hasičů Brno - město. Prvním
náčelníkem byl Vladimír
Daněk.
15. 6. 1890 byla založena Farní jednota cyrillská
u sv. Tomáše.

Malované
rakve

Jakubské nám. - Dvě
malovaná víka barokních rakví jsou největším tahákem v kostnici
pod kostelem svatého
Jakuba. Víka zdobí namalované květiny a obraz ukřižovaného Ježíše
Krista. Jsou z rakví asi
50letého muže a 13leté
dívky. O koho šlo, se nepodařilo vypátrat.
Archeologové je našli
před třemi lety. Kostnice
je v provozu od června
2012. Její vybudování
přišlo město na 33 milionů korun a jsou v ní
umístěny ostatky bezmála 55 tisíc lidí.

Zemřel
profesor srba
Ve věku 82 let zemřel zakladatel
Divadla Husa
na provázku
(1967) a dlouholetý divadelní profesor
Bořivoj Srba.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

dobrá zpráva: Získat obecní byt
v brně teď bude mnohem snazší
Brno - střed - Více než
500 městských bytů je
v centru Brna dlouhodobě volných. Nikdo se sem
nehrne hlavně kvůli zbytečně vysokému nájmu.

Jinde v Brně ale mají
opačný problém. Radnice proto přijala novou
metodiku, podle které
bude možné žádat o byt
ve více městských čás-

tech. Tedy ne jen v jedné,
jak je tomu dosud. V některých městských částech dlouhodobě nejsou
volné obecní byty, jinde
jich je zase nadbytek.

Hasiči zapálili Špilberk
a pak ho zase uhasili
Brno - Ano, šlo jen
o cvičení, jehož cílem
bylo vyzkoušet si to,
kdyby náhodou opravdu hořelo. Cvičný požár vypukl v severním
křídle hradu.
Hasiči natáhli hadice
stovky metrů. Zásahu se
účastnilo osm jednotek
jak profesionálních tak
dobrovolných hasičů. Do
akce se zapojilo celkem
čtrnáct cisteren. Část
z nich zajišťovala kyvadlovou dopravu vody od
nadzemního hydrantu na
ulici Údolní.

Hasiči měli na špilberku
mimořádně dlouhé hadice

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
snadnÝ návod: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Pronajmu byt 1+1, 64
m2 na pěší zóně v centru
Blanska (25 km od Brna).
Solidní jednání. Tel.: 605
115 463.
●Reklama pro firmy.
www.distribuceletaku.net.
●Pronajmu byt v RD
v Brně, nejlépe jako ubytovna. Tel.: 602 816 346.
●Prodám zděnou ubytovnu v Brně, udržova-

nou a užívanou. Tel.: 734
679 211.
●Antikvariát Kosová,
Pekařská 35. Sleva na
ISIC 10 %! Stálý nákup
a prodej knih. Tel.: 604
101 212.
●Úklid bytů, domů, firem i mytí oken, žehlení
atd. Mám dlouholetou
praxi a živnostenský list.
Tel.: 603 939 525.

DŘÍVE & DNES
1909

●Nejlevnější volání.
Chcete nejlevnější neomezený telefonní tarif
u nás na trhu za 480 Kč
měsíčně včetně DPH?
Volejte nebo pište. Tel.:
777 122 009.
●Nabízím nájem 3pokojového bytu v RD
v brněnských Ivanovicích. Nejlépe jako ubytovna. Tel.: 607 381 603.

●Hledám
potomky
paní Míly, která za 1.
republiky prožila část
dětství u manželů Jebáčkových v Brně Židenicích.
Tel.: 724 165 459.
●Kurzy tenisu. Nábor
dětí. Sleva 20 %. www.
tallent.cz
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kro-

nik, vazby i opravy knih.
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. www.
perlyzlasky.cz.
●Nika Centrum. Hotel,
stylová koliba (nejlepší
halušky v Brně) a restaurace (polední menu, výběr
ze čtyř chutných jídel).
www.nikacentrum.cz.

Kozí ulice (pohled z Kobližné ulice)
Dnes

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Vyšší
domy

PosíLeJte své FotoGRaFie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

všiMněte si: Dnes už lidé před krámky zas tak často nepostávají (viz lelkující skupinka v kroužku). redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

To je milé! studenti vUT v brně
sestrojili auto na stlačený vzduch

Nové zprávy ze
Starého Brna
Encyklopedie
slaví 10 let

● vozítka jezdí závratnou rychlostí 40 kilometrů v hodině ●
Kam se
na tohle
hrabe kolo.

Stan proti
pihám

Náměstí Svobody Tisíce Brňanů si nechaly ve stanu na náměstí
Svobody prohlédnout
pihy a mateřská znaménka. Stalo se tak
v rámci Evropského
dne melanomu (zhoubný nádor kůže).

Školy praskají
ve švech

Nejznámější auto na
vzduch se jmenuje
AirPod a vyrábí se ve
Francii. Nemá volant,
řídí se joystickem.

tak to
házím
sicnu!

Grafické studio StaroBrněnských novin
považuje za čest vám nabídnout své
služby. Mužeme též nalepit váš plakát
na auto, které ho bude vozit po Brně,
takže vaši reklamu uvidí úplně všichni.
Volejte hned tel. číslo: 777 556 578

Jiří Pecha

Foto: Martin Cibulka, archiv

Antonínská - Závodní
auta poháněná vzduchem
z tlakových lahví zkonstruovali studenti Vysokého učení technického
v Brně.
Lehká jednomístná vozítka jezdí rychlostí asi 40
kilometrů v hodině. Mají
hliníkovou
konstrukci.
Výroba jednoho vozítka
stojí přibližně 70 tisíc korun.
„Uvidíme, jak daleko to
povede. Vzduch je nejlevnější pohon, “ řekl jeden
z brněnských konstruktérů David Smejkal. Svůj
vynález jedou představit
na soutěž do Maďarska.
Drtivá většina aut na planetě jezdí na benzín nebo
naftu. Podle některých
verzí obchodníci s ropou
tento stav uměle udržují.
Auta dnes mohou jezdit
například na vodu, olej,
sluneční pohon a další
zdroje.

Brno - Internetová encyklopedie Brna oslavila 10 let existence. Obsahuje již 50 tisíc hesel
a 16 tisíc fotografií. Administrátorkou je Jitka
Šibíčková.

Brno - Po prázdninách budou školy nacpané dětmi, blíží se
silný ročník. Již nyní
je ve třídách až 30 dětí,
učebny vznikají z kabinetů.

Auto, které je radost číst!
tady
může
být váš
inzerát

RESTAURACE + KOLIBA A HOTEL***
styLová KoLiBa

•příjemné a stylové nekuřácké prostředí
•výborná kuchyně, nejen se slovenskými
specialitami
•halušky, lokše, strapačky
•výběr dobrého vína z Lechovic
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků,
nealko Frii, kofolu
•otevřeno denně 11 - 23 h
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477

www.nikacentrum.cz
RestauRaCe + CountRy saLoneK HoteL***

•výborná kuchyně
•pokud se vám nechce
•polední menu, výběr ze čtyř jídel
domů či přijeli známí
(po - pá 11 - 15 h, menu na www.nikacentrum.cz)
z daleka, využijte náš
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků, Plzeň 12°,
komfortní hotel v klidnealko Starobrno, pivní speciály, kombajnérku
né části u výstaviště
•možnost pořádání svateb, oslav i ﬁremních akcí blízko centra
•restaurace nekuřácká, country salonek pro kuřáky •recepce nonstop
•otevřeno denně 11 - 23 h
•tel.: 543 235 165,
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477
774 452 424

Navštivte Nika Centrum na Lipové 24 v Brně. Těšíme se na vás!
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Tema

To je Goebbelsovo dít

Exkluzivní zpověď Jany Konůpkové, filmové dcery Lídy Ba

L

ída Baarová neměla
děti. A tak se stalo,
že si při natáčení filmu Maskovaná milenka
zamilovala malou Janičku Konůpkovou. Chvílemi to vypadalo, jakoby si
ji chtěla přivlastnit. Setkaly se pak až po mnoha
letech.
StaroBrněnské
noviny
exkluzivně odtajňují život
jedné z nejmladších filmových hvězdiček Jany
Konůpkové. Objevila se
pouze v jediném filmu,
dnes žije u své dcery
v Kanadě v provincii Alberta. Narodila se 3. 8.
1935 v Brně.
Její otec Vladimír Konůpka byl hlasatelem
a režisérem brněnského rozhlasu, člen činohry Národního divadla
Brno, konferenciér a zakladatel kabaretní dvojice
KO - KO (Kosina - Konůpka). Maminka byla v domácnosti.

Zpověď

Jana Konůpková vypráví:
„Letní prázdniny jsme
strávili na Vysočině ve
Škrdlovicích u jezera Velké Dářko. Každé léto se
tam scházeli herci z Prahy
a Brna. Mimo jiné i herec
František
Kreuzmann,
který mě oslovil a doporučil režisérovi Otakaru Vávrovi. V den svých
pátých narozenin jsem
dostala pozvání k natáčení filmu Maskovaná

milenka v Praze. Když
se někdo z přihlížejících
v ateliéru zeptal, čí že je
to dítě, druhý na to hlasitě odpověděl: „Goebbelsovo.“ To byly následky protektorátu a styků Lídy Baarové.
Exteriéry jsme natáčeli
ve Stromovce. Jednou,
když kameraman Pečenka déle umísťoval světla
a já jsem stála již hezkou

Pozdrav paní Jany
„Srdečně zdravím
mé rodné Brno,
všechny Brňáky
a především
čtenáře
StaroBrněnských
novin.“
dobu nalíčená a připravená k natáčení, založila
jsem si ruce a prohlásila:
„Bože, to čekání, to je ale
otrava.“ Všichni se smáli.
Obsazení republiky Hitlerem nepřineslo nic dobrého a s mým filmováním
byl konec.
Chodila jsem na gymnasium Jiřího Dimitrova v Brně. Dostala jsem
pozvání k natáčení filmu
Zvony z rákosu. Bylo mi
19 let. Ředitel školy mi ale
oznámil, že nejsem žádná „herka“, nýbrž žákyně
jeho gymnasia. A bylo po
filmování.
Po maturitě jsem se přihlásila ke zkouškám na

RODIČE. Táta Vladimír by režisér a konferenciér, maminka Cecílie byla v domácnosti. Chtěli mít z Jany herečku. Sen se jim splnil, ale jen pro jeden jediný film.

pražskou AMU. Ten samý
den dělala zkoušku i Jana
Werichová. Přijata jsem
nebyla, asi skutečně můj
talent nestačil.
Našla jsem si práci v Pragokoncertu a s jednou hudební skupinou jsem se
koncem srpna 1969 dostala do Německa. Svou
dceru Michaelu (*1959)
jsem vzala s sebou. Nastoupila jsem v Dűsseldorfu do Commerzbank.

U Baarové

V bance jsem zůstala do
konce roku 1993.
Moje dcera Michaela
odešla do Kanady už
v roce 1978. Pravidelně
jsme se navštěvovaly.
Když mě roku 1983 navštívila, zajely jsme do
Salzburgu za Lídou Baarovou. Nežila už tehdy
moc dobře, byla zchudlá
a myslím, že také dost
nešťastná. Nakonec byla
ráda, že se jí díky nám
dostalo takového rozptýlení. Zanechala mi pěkné
vzpomínky na mou krásnou filmovou maminku.
V roce 2005 jsem se přestěhovala k mojí dceři. Je
tu krásná příroda, máme
dva koně, pět koček, dva
malé a dva velké pejsky.
Pro mě je tu ráj na světě.“

Foto z kanady. Jana Viktorínová - Konůpková poslala redakci StaroBrněnských novin svoji fotku z Kanady. Žije tu u své milované dcery Michaely.

GoebBels
Joseph Goebbels byl nejbližší spolupracovník Adolfa Hitlera a říšský ministr
propagandy. Měl milenecký poměr s Lídou Baarovou, až byl ženatý a měl
šest dětí. Na konci války
spáchal sebevraždu, jeho
žena zabila všechny děti
a pak i sebe.

Joseph Goebbels se
s Lídou Baarovou rozešel až na přímý rozkaz
Adolfa Hitlera.

Janička
Pro její životní roli ve filmu
Maskovaná milenka ji objevil herec František Kreuzmann. Janě bylo tehdy
pět let a byla s rodiči na
prázdninách na Vysočině u jezera Velké Dářko.
Právě tam si ji Kreuzmann všiml a hned ji oslovil. Byla to její jediná role.

tatínek Jany Vladimír
Konůpka byl hlasatelem
a režisérem brněnského
rozhlasu. S kolegou Kosinou založili kabaretní
dvojici KO - KO.

Návštěva u Baarové. Jana Konůpková (uprotřed) na návštěvě u Lídy Baarové (vlevo) v hospicu
v Rakousku roku 1983. Vpravo Janina dcera.

Víte že...

Ja
he
K

Lída

z tituln}i strany
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díTě, volali na mě

Kalendárium
Starého Brna
čeRven

dy baarové, pro čtenáře starobrněnských novin

Eduard
Cupák,
herec

Marie
Dvořáková,
Vesna

Konrád
Kunz,
novinář

Karel
Hőger,
herec

● Eduard Cupák
*10. 3. 1932 Brno
†23. 6. 1996 Praha
Herec a dabér. V roce
1947 nastoupil na Státní
konzervatoř v Brně.
● Marie Dvořáková
*15. 3. 1848 Brno
†3. 6. 1880 Vídeň
První starostka spolku
Vesna v Brně.
● Konrád Kunz
*18. 2. 1846 Kunštát
†17. 6. 1890 Brno
Novinář, úředník,
mecenáš studentů.
● Karel Hőger
*17. 6. 1909 Brno
†4. 5. 1977 Praha
Herec. Je po něm pojmenována ulice Hőgrova.

Buclatá
ručka
Janin objevitel,
herec František
Kreuzmann
Lída Baarová a Janička Konůpková ve filmu Maskovaná milenka v roce 1940.

Kdyby domy mohly mluvit

Nerudova 14

Foto: Archov, Martin Cibulka

V tomto domě

bydlel od roku 1923 až do
smrti žák Leoše Janáčka,
hudební skladatel, pedagog a organizátor hudebního života v Brně Vilém
Petrželka (1889 - 1967).
V roce 1957 byl jmenován
profesorem na JAMU.
K jeho žákům patřili vynikjící skladatelé, jako
např. Pavel Haas nebo Vítězslava Kaprálová.

● Otto Eisler
*1. 6. 1893 Bystřice
†27. 7. 1968 Brno
Významný architekt,
účastník odboje.

vilém Petrželka

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

nerudova 14

● Jan Máša
*24. 6. 1869 Tišnov
†27. 2. 1933 Brno
Novinář, podporovatel
vzniku brněnského letiště
a výstaviště.

Tel. č.: 777 556 578

DÍKY
ZA SMS

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) napište textovou
zprávu: sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café teevee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)
Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Se stoupajícími teplotami se začala opět
zvyšovat návštěvnost
pondělních srazů přátel StaroBrněnských
novin. Je velmi příjemné
sledovat nové příchozí,
kteří se nebáli a přišli konečně mezi nás. Na májovém setkání byla totiž
velká legrace. Hlavním
bavičem byl brněnský
country zpěvák, moderátor a skvělý vypravěč
Walda Plch. Vzpomínky
a historky sypal z rukávu:
„To jsme se jednou vraceli s Frantou Kocourkem
a Bobem Frídlem vlakem
z koncertu. Ve vlaku jsme
popíjeli. Vystoupili jsme
na brněnském nádraží
a potáceli se k východu.
Bob Frídl bydlel tehdy na
náměstí Československé
armády 2, což je dnešní
Nádražní ulice. Bob šel

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Přípitek na zdraví a
na staroBrněnské noviny!

Ředitel Ludvík
Olšanský na obhlídce
pozemků u plynárny

První ředitel
plynárny

Walda Plch

k taxíku, otevřel pravé
zadní dveře, nastoupil
a zamumlal: Náměstí
Československé
armády 2. Taxikář se otočil,
myslel si, že je to nějaká
provokace, protože stál
vlastně téměř na té adrese. Nicméně po asi půl-

minutovém sezení, kdy
taxikář neujel ani metr,
povídá Bobovi: Jsme na
místě, šéfe. Bob mu hodil
50 Kč a řekl: Příště nejeď
tak rychle a levými dveřmi vystoupil. My jsme se
na protějším chodníku
mohli umlátit smíchy.“
inzerce

Foto: Archiv

Martin
Cibulka

No nebyla tenkrát větší
legrace? Tak jsme si připili na zdraví a na StaroBrněnské noviny.
Co nás – Vás čeká příště?
To ještě nevím. A právě
proto přijďte v pondělí
2. 6. v 17 h do TeeVee,
budete jistě překvapeni!

Sloupek o kávě
Večerní káva

Novinky z místních podniků
Conﬁta, Kozí 5

Nově otevřena kavárna - cukrárna
s kávou Lucaffé. Domácí zákusky, dezerty
a zmrzlina s 20letou tradicí. Snídaňové
menu, dětský koutek. www.confita.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Zelený dveře, Smetanova 4

Podzemní stylová pivnice s vynikající
kuchyní. Polední menu, vzorná obsluha.
Na čepu: Březňák, Starobrno, Dačice,
Louny a Krušovice. www.zelenydvere.cz

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

Pellegrini, nám. Svobody 18

Nově otevřený italský cafe bar. Italské
dezerty, kávové speciality, rizota, lasagne,
polévky, steaky, panini, saláty. Moravská
a italská vína. www.pellegrini.cz

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)

Už nechoďte ke

VŠEM ČERTŮM,
ale běžte ke
TŘEM ČERTŮM
Název jsme změnili,
kvalita zůstává.
Těšíme se na vás!
Adresa:
Dvořákova 6, Brno

Prvním poválečným ředitelem brněnské městské plynárny byl Ludvík
Olšanský (1904 - 1978).
Zřejmě i proto, že plány
podniku měl zakopané
na zahradě se podařilo
válečnými událostmi velmi poškozenou plynárnu
obnovit. Ředitelem se stal
roku 1945, po roce 1948
byl z funkce odstraněn.
Po osvobození byl zvolen
starostou v Brně - Řečkovicích. Byl aktivním sportovcem a členem Orla.

kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

M

ilujete kávu, ale
k večeru si ji už
odpíráte, protože
byste celou noc jen koukali
do stropu a počítali ovečky?
Možná nemusíte. Pokud si
totiž dopřejete takovou,
která je správně připravená, z čerstvě pražené kávy,
ideálně 100% arabica (ta
obsahuje méně kofeinu),
vaše tělo ji dokáže strávit
za méně než půl hodiny.
A můžete si tedy vychutnat
vynikající kávu i na večerní
zahrádce své oblíbené kavárny, kde dbají na správnou přípravu nápoje a mají
ty nejkvalitnější suroviny.
Když si do kávy přidáte trochu mléka či si pochutnáte
na cappuccinu, čas trávení
se o něco prodlouží, kofein
se díky mléku vstřebává pomaleji. Toho můžete využít,
když si budete chtít posedět
s přáteli o něco déle. Hezký
večer s dobrou kávou!
Pavel Kosta

D

e
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopis

Valentin měl
také ulici!

Vážená redakce,

Dobrý den. Rád čtu StaroBrněnské noviny a také
se rád dočítám o věcech
hovořících o Brně. Děkuji
za to velmi.

Dopis

V květnovém čísle v Kalendáriu máte m.j. uveden odstaveček o Valentinu Falkensteinerovi.
U některých druhých je
zmínka, že se po nich
jmenují třeba ulice a u něho ne. Chtěl bych vám
říct, že i po něm byla nazvána ulice Falkensteinerova, která se tak jmenovala asi do roku 1949.
Pak ji tendenčně politicky

přejmenovali jako mnoho
dalších na Titovu.
Nakonec se jim krvavý
Tito nehodil, tak ji přejmenovali na Gorkého. To
jen tak pro zajímavost.
S pozdravem
Ing. Blaha
Odpověď redakce: Děkujeme za důležitou poznámku a dodejme, že
Valentin
Falkensteiner
(1800 - 1884) byl brněn-

ský mecenáš, zakladatel
dobročinné nadace, podnikatel a majitel realit.
Celý život bydlel obklopen služebnictvem na Kapucínském náměstí.
V ulici Gorkého (dříve
Falkensteinerova) stával
městský sirotčinec, který
byl postaven díky nadaci,
jíž Falkensteiner odkázal
takřka veškerý svůj majetek (zemřel bezdětný).

Mecenáš valentin
Falkensteiner

inzerce

staroBrněnské noviny
č. 5, květen 2014

Dobrý den,

Děkuji StaroBrněnským
novinám za skvělý článek
o Gustavu Bromovi. Jako
by se na tohoto velikána
zapomínalo.
Přitom to byl takový brněnský Glenn Miller - a podívejte, jak si ho Američané váží. Staví mu sochy
a pořádají festivaly, nesoucí jeho jméno.
Jiří Matocha, Brno

Báseň

noviny

MÁJOVÁ DRAMA
Terasy ty petrovské,
milenců je velký ráj.
V mysli plány obrovské,
je teplý, krásný máj.
Kolem vůně šeříků,
láskou tlučou srdíčka.
Cítím odér septiku,
jak zkažená vajíčka.
Na botek se podívám,
nic si z toho nedělám,
štěstí bude ještě dneska
je to jenom sekret pejska!
Láďa Flek
Redakce: Posílejte nám
své verše, vážení čtenáři.
Veršování je jedna z mála
činností, která dnes ještě
dává smysl. Děkujeme.

Pošli SMS: Sbn tricet
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
divadla, a nepřestane jím
být,“ uvedl ve svém smutečním projevu ředitel
Centra experimentálního
divadla Petr Oslzlý. Na
pohřeb dorazili z řad divadelníků např. I. Vyskočil, E. Tálská, B. Polívka
a J. Pecha. Bořivoj Srba
zemřel náhle 3. května ve
věku 82 let.

Herbie Hancock
zahraje Brňanům

Bořivoj Srba o divadle vždy diskutoval s nadšením.

Rozloučení
s Bořivojem Srbou

JAZZOVÝ HUDEBNÍK

K

Eva
Tálská

REŽISÉRKA

Martin
Reiner

SPISOVATEL

Kulturní nástěnka
čeRven

divadlo - Ne 1. 6. v 19 h - KoResPondenCe v + W - ND Brno Reduta, Zelný trh 4 - Jiří Vyorálek jako
Werich a Václav Vašák jako Voskovec Více: www.ndbrno.cz

7

otázek

Reiner napsal
knihu o Blatném

Pohnutý osud brněnského básníka Ivana Blatného přibližuje ve své

divadlo - St 18. 6. v 19 h - tiCHÝ
taRzan - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Solitér, outsider, blázen
nebo génius? Čili fotograf Tichý z Kyjova.
Více: www.provazek.cz
divadlo - So 21. 6. v 19.30 h - MaRyša - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti
k tvrdohlavé oběti servírovaná i s kávou.
Více: www.hadivadlo.cz
divadlo - Út 24. 6. v 19 h - Hvězda
- Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 5
- Uvádí Studio Dva. One woman show
Evy Holubové. Režie: Patrik Hartl. www.
divadlobolkapolivky.cz

Kalendáře, betlémy, vystřihovánky, knížky a další
práce geniálního ilustrátora Vojtěcha Kubašty
najdete až do 29. června
na výstavě v Letohrádku
Mitrovských v Brně. Výstava k 100. výročí narození autora je otevřena
denně od 10 do 16 hodin.

19 umělkyň
v Domě umění

Nenechte si ujít výstavu Grey Gold v Domě
umění na Malinovského
náměstí. Výstava, která je
k vidění do 3. srpna, představuje tvorbu českých
a slovenských umělkyň
od 65 let výš.

Anna Kratochvílová,
KonCeRtní PěvKyně

5

Casting - Pá 6. 6. 15 - 19 h, so 7. 6.
10 - 13 h - Palác Padowetz, Bašty 2, 4. p.
- HLedáMe HeRCe a HeRečKy
do Muzikálu od antiky k dnešku. www.
veseledivadlo.cz
dětem - Ne 8. 6. v 15 h - PRinC BaJaJa - Divadelní studio V, Veveří 133 Veselá pohádka s písničkami pro děti od
tří let a jejich zvídavé rodiče. Vstupné 80
Kč. www.divadlov.cz

Ilustrátor Kubašta
vystavuje v Brně

anna
Kratochvílová

1

SBN: Kdo u Vás objevil pěvecký talent?
Anna:
Studovala
jsem zpěv a klavír na LŠU
a bratr piano na konzervatoři. Řekl mi, pojď to zkusit a ono to vyšlo. Pak jsem
pokračovala na JAMU.

2

SBN: Na kterého
pedagoga nejraději
vzpomínáte?
Anna: Na profesorku zpěvu Jarmilu Vavrdovou a docentku Marii Mrázovou. Ta
mě učila jevištní pohyb.

3

SBN: Kdo byl Váš
pěvecký vzor?
Anna: Libuše Doma-

nínská, umělecky i lidsky.
SBN: Které období ve
Vašem profesním životě bylo nejšťastnější?
Anna: S láskou vzpomínám na JAMU, tam jsem
se rozvinula. Absolvovala jsem v roce 1971 koncertem a rolí Violetty ve
Verdiho opeře Traviata.
Nezapomenu na Janáčkovu operu, na roční stipendium v Palermu, na rok
1973, kdy jsem se stala
laureátkou soutěže Pražské jaro, na brněnskou
konzervatoř, kde jsem
jako profesorka zpěvu působila 15 let…
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SBN: Deset let jste
působila v Královské
opeře v Bruselu. Jak
k tomu došlo?
Anna: Po rozchodu s mužem jsem se přestěhovala
do Bruselu. Když divadlo
vypsalo konkurz, přihlásila jsem se a vyhrála. Zpívali jsme v pěti jazycích,
sboristé byli tehdy z 25
zemí. V Belgii jsem soukromě vyučovala zpěv.
SBN: V roce 2011
jste se vrátila do
rodného Brna. Co
Vás nejvíc překvapilo?
Anna: Úplně se vytratili
moji známí, ocitla jsem
se v cizím městě. Brno
zkrásnělo, ale překvapily
mě špatné vztahy, závist
a honba za penězi.
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SBN: Co vzkážete
čtenářům SBN?
Anna: Aby se více
zajímali operu a vážnou
hudbu. A čtěte tyto noviny, díky nimž jsem našla
nové přátele, se kterými
je mi dobře.
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Text a foto Martin Cibulka.

Harbie
Hancock

Divadelníci se 12. května
v obřadní síni brněnského krematoria rozloučili
s teoretikem, pedagogem
a zakladatelem Divadla
Husa na provázku Bořivojem Srbou. „Byl živoucím pokladem českého

Jazzová legenda Herbie
Hancock vystoupí 29.
listopadu ve sportovní
hale Vodová. Herbie Hancock, který je držitel Oscara za filmovou hudbu a 14
cen Grammy, je nejzásadnější jazzový klavírista posledních padesáti let.

nové knize s názvem Básník brněnský spisovatel
a nakladatel Martin Reiner. Zúročil tak svůj třicetiletý zájem o Blatného.

telefon inzerce: 777 @556 578

Zabava

Válka vo tom, jak to s tó
brněnskó plotnó bylo (VII.)
Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MinuLe: Plotňák se nególoval. Na kódry goldnový
nesplašil, tak věčinó s kocórem vegetil na divoko.
né a všechny války měli
v merku. Moc járů už je
pali vod těch jejich válek.
Vobčas taky hodili myJe to pasový, že už věčina
slivnu, jak splašit ňáký
z nich durchčí na krchově
rantále a nebyla to eklopod drnem. Můžeš prolézt
vačka. Štatl měli vygómacelé štatl. Šalinó, šórem
kanáláma - vod Kéniku
FRANTA
KOCOUREK
po Šrajbec - plotňáka už
(1947 - 1991),
nikde negómneš. Konec
brněnský silák,
Příště: Krpál Bonapartů
vypravěč
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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Slavné ženy Starého Brna

Pavla Vrbenská

www.
malostranskenoviny.eu

Jan
Pivec,
kolega

?

Minule: Jedna ze dvou velkých váz
při vstupu do parku Koliště v ulici
Za divadlem. Správně: Jan Hrabě,
Jiřina Ševčíková, Petr Jelen.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

vladimír
slavínský,
režisér

Její pohled byl
nezapomenutelný...
Krásná, modrooká plavovláska Pavla Vrbenská (*2.
7. 1922 - † ?) studovala na
na brněnské konzervatoři
a hrála v Českém lidovém
divadle v Brně. Koncem
roku 1947 uzavřela smlouvu na film Bond Street.
Práce na tomto filmu ji
inzerce

Lahodné pivo
a skvělé domácí hamburgery?

NOVÝ BURGER´S PUB

nově otevřeno

zaJíMavosti a novinky z Malé Strany a okolí. Noviny dostanete zdarma např.
v Malostranské besedě na
Malostranském nám a na dalších 60 místech v Praze.
Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

adina
Mandlová,
kamarádka

usnadnila odchod do ciziny. V 50. letech se pětkrát setkala s kamarádkou
Adinou Mandlovou v Londýně. Později se přestěhovala do USA, kde zřejmě
i zemřela. Ve filmu např.
Sobota (1944), Dnes neordinuji (1948).

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PRO LÍNÉ

SPÍCÍ

Řešení: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

KDE TO JE

Otázka: Víte, v jakém parku stojí tato socha a koho
zobrazuje?
Nápověda: Nedaleko je
Janáčkovo divadlo. Muž
má křestní jméno Jiří.

Umíme obojí!
přesvědčte se, že Vám chutná!

PIVNÍ SADY

burger´s pub

NA NOVÝCH SADECH

Nádražní 22

PIVNÍ SADY

burger´s pub

PIVNÍ SADY

burger´s pub

už se k nám těšíte?

[

Herečka brněnského lidového divadla

Války v merku

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

PIVNÍ SADY

burger´s pub

my na Vás ano!

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. července

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Za to, že s kamarády z Vysokého
učení technického v Brně sestrojil auto na vzduch.

david sMeJKaL

AUTOR AUTA NA VZDUCH

víte o někom, kdo si zaslouží
Modré okénko? Pište sem:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

aJvineK
Posílám fotku našeho
mazlíčka. Rasa Shi-Tzu.
Poslal: Jiří Svoboda

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

PosíLeJte FotKy
doMáCíCH MazLíčKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Tak to
je teda
betálný.

V tatarákové pivnici
Friend´s (Josefská 25)
jsou SBN hned u výčepu.

SBN TRICET

Jiří Pecha

ManŽeLé na vÝstavě ModeRníHo uMění. ona: „to mi
připomíná, že jsi včera zase přišel domů namazanej.“

Zde muže
být váš

staRoBRněnsKé noviny vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
tiRáŽ: staroBrněnské noviny číslo 6 / červen 2014 / iv. ročník.
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o.s., IČO: 02471728. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace MV ČR. Kontakt: redakce@
starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777
556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce
neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

La Dolce Vita,
Váš sladký život...

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

inzerce

54 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna,
Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická
kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony
Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace
Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod
Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Tataráková pivnice FRIEND’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace
Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na
pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice
Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50.
ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Galerie
Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7. Středověká krčma, nám.
Svobody 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café
Tivoli, Konečného nám. 6. Miguel Caffe, Štefánikova 61. Obchůdek Šťastná
chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15.

na tel. číslo 902 11 30

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) napište textovou
zprávu: sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Navštivte nově otevřenou
nekuřáckou kavárnu na jednom
z nejromantičtějších míst
v centru Brna.

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené
lahodné kávy a nově také vynikající
Plzeňský Prazdroj.
aKCe:
S tímto inzerátem během června
dostanete při koupi kávy druhou zdarma!
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

